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                               متهيد :
املرسح ...

 فضاء للتغيري، والتعبري.

لتغيري السلوكات الخاطئة، و الترصفات املنافية للذوق اإلنساين السليم.

للتعبري عن الذات، عن األفكار، وإيصالها لآلخرين عرب الكلامت و الحركات.

املرسح ...

خيــال وواقــع ميكــن للطفــل أن يبحــر فيــه، أن يعيــش التجربــة، أن  يتعامــل مــع 

الكلــامت، أن يتحــرك ..وميثــل أدوارا غــري التــي يعيشــها يف حياتــه.

املرسح...

 رحلة عرب الزمن ..تنقله إىل عامل آخر بني الحلم و الواقع.

 رحلــة يف املــكان ..يختــزل العــامل الواقعــي، والخيــال الجانــح يف رقعــة مكانيــة صغــرية 

»هــي خشــبة املــرسح«.

املرسح البيئي... 

فــن يقــدم رســالة إنســانية نبيلــة بــكل أبعادهــا لنــر الوعــي البيئــي، وتغيــري الســلوكات 

والذهنيــات،  لبنــاء مجتمــع بيئــي حضــاري  يرســم معاملــه »األطفــال«.

املرسح األخرض ..

لونــه مــن لــون الطبيعــة ..ينشــد املعرفــة ، يعيــش مــع الحيوانــات والحــرات يحــرم 

ــع  ــرى .. يصــف الوقائ ــني املــدن والق ــات، يســافر عــرب األرض يقطــع املســافات ب النبات

ــول . ــل، ويقــدم الحل يبحــث عــن البدائ
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الفصل الثاين 

الجانب التطبيقي :

1- نشأة املرسح :
يف إحدى ليايل ذاك الزمن البعيد، تجمع رجال يف مقلع الحجارة طلبا للدفء حول نار مشتعلة ولتبادل 

القصص و األحاديث، وفجأة .... خطر ببال أحدهم الوقوف واستخدام ظله لتوضيح حديثه.

ومن خالل االستعانة بنور اللهيب، استطاع أن يظهر عىل جدران املقلع شخصيات أكرث جسامة من أشخاص 

الواقع، فانبهر اآلخرون، وتعرفوا من دون صعوبة إىل القوي و الضعيف، والظامل املظلوم،

واإلله واإلنسان الفاين.

ويف أيامنا هذه ، حلت مكان نريان املباهج التي توقد يف املناسبات الخاصة واألعياد ..األضواء االصطناعية، 

واستبدلت جدران املقالع بخشبة املرسح.

2- تعريف املرسح :
هو شكل من أشكال الفنون ، يعترب أباها ، يدعى »الفن الرابع«.

يجمع املؤرخون و الباحثون عىل أن هذا الفن بدأ يف بالد اإلغريق »اليونان« يف القرن السادس قبل امليالد.

يقوم هذا الفن بلقاء مبارش بني » املمثلني«  و » املتفرجني«  يف زمان و مكان محددين . قد يكون املكان 

خشبة املرسح »الركح«، أو يف مدرسة، أو يف أي مكان عام .

 يقوم املمثلون بتجسيد النص »نص املرسحية« أمام املتفرجني من خالل التعبري اللغوي و الجسدي 

»الجسامين«، ومبرافقة املؤثرات الصوتية والبرصية والفنية..وذلك لتجسيد شخصيات ومواقف النص التي 

ابتدعها املؤلف.

3- مقومات الفن املرسحي: 
1-  املرسحية :

هي نص أديب يصب يف حوار، ويقسم عىل مشاهد، يلقيه ممثلون أمام جمهور يف وقت معلوم وضمن إطار 

فني معني.

2-  العمل املرسحي :
هو كل ما يجري عىل املرسح من قيام وقعود وسكون وكالم وصمت ورصاع.
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3- أجزاء العمل املرسحي:
يتكون العمل املرسحي من ثالثة أجزاء :

أ- العرض:
هو الفكرة العامة املجملة عن العمل املرسحي يقدمها الكاتب يف الفصل األول ليحرض األذهان للحادث  

ويشوق إليه ، وليعرف األشخاص باملكان والزمان وموضوع املرسحية، ويعرض العمل عن طريق املمثلني 

بطريق غري مبارشة.

ب- العقدة:
هو جسم املرسحية بل روحها ألنه الجزء الذي تشتبك فيه الظروف والوقائع واملنافع واملنازع يف إعراضها 

طريق البطل، فيتولد يف هذا العمل التشويق و الجاذبية.

 ج- الحل :

هو الجزء الذي تنتهي فيه املرسحية وتنحل العقدة بزوال الخطر أو تحقيق الهدف.

4- الحوار املرسحي :
هو األداة الرئيسية يف املرسحية يكشف بها الكاتب عن الشخصيات »األدوار« ومييض بها يف الرصاع ليعرب عن 

أرائه ، وال تتحقق حيوية النص إال حني يرتبط بالشخصيات فيدل عليها.

5- الرصاع املرسحي :
هو الرصاع  بني الوسائل و الحوائل، فالوسائل تعمل لوقوعه وإيجاده، والحوائل تسعى ملنعه.

وهو مصدر الجاذبية و التشويق يف املرسحية.

فإذا كان الحوار مظهرا حسيا للمرسحية كان الرصاع مظهرا معنويا لها.

الرصاع يكون بني البطل وقرينه، أو بينه وبني نفسه، أو بني الخري والر، أو بني القدر والظروف، أو بني 

العواطف والواجب.
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6- الشخصية املرسحية :
هي التي تعرب عن الفكرة األساسية للمرسحية وتثري فيها الحركة .

- يشرط يف الشخصية أن تكون متباينة ومتعارضة من أجل الرصاع ومألوفة وواقعية.

أنواع الشخصية :

- محورية »بطل املرسحية« يتوىل القيادة يف جميع الحركات تلتقي عندها خيوط العمل.

متحمسة ال تقبل املساومة أو أنصاف الحلول، مدفوعة مببادئ وقناعات.. تسعى لتحقيق غاية سامية.

- شخصية معارضة للبطل وهي التي تقف يف وجه البطل وتكون ندا له تتصداه.. صلبة ال تنثني، قد تكون 

مجموعة أو مجتمعا أو ضمري البطل أو القدر.

- شخصيات ثانوية تكمل إطار العمل.

7- هدف املرسحية :
 هي الفكرة األساسية التي يسعى الكاتب لبيانها وهو منطلق الحوادث و الرصاع والحوار يف املرسحية.
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8- أنواع املرسحية :
أ-  الرتاجيديا :

هي مرسحية تطرح مشكلة إنسانية، غرضها إصالح النفوس، والرحمة للمعذب، واإلعجاب بقيم الجامل، 

تنتهي بفواجع.

ب- الكوميديا:
مرسحية خفيفة وسارة ، متثيل حادث منتزع من الحياة، يبعث اللهو ويثري الضحك، موضوعها النقد 

اإلجتامعي، أبطالها عاديون، نهايتها مبهجة.

9- عنارص العمل املرسحي :
1- السنوغرافيا:

تعنى بالديكور وتنظيم الركح »الخشبة« ماديا وتقنيا.

فهي فن تنسيق الفضاء املرسحي، والتحكم يف شكله بهدف تحقيق أهداف العرض املرسحي.

2- الشخصيات: 
 املمثلون الذين يقومون بالعمل املرسحي 

ينقسمون إىل ثالثة أقسام :

- ممثلون رئيسيون : يقوم عليهم الحدث املرسحي الرئييس 

- ممثلون ثانويون : هم الذين يتأثرون باملمثلني الرئيسيني و ال يقوم عليهم الحدث وهم عادة يتغريون.

- ممثلون سطحيون: هم عادة عابرون ال يتأثرون و ال يؤثرون.
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3- الديكور:
يرتبط الديكور بتأثيث فضاء املرسحية لإليهام بالواقعية، حيث تنسجم طبيعة الركح مع طبيعة الحدث 

املرسحي والزمان واملمثلني.

4- األزياء و األكسسوار :
منيز هنا بني الزي و اللباس العادي، فالزي له داللة متعلقة بطبيعة الحدث و الزمن و الفضاء و الرؤية إىل 

العامل و األشياء. وقد يضاف إىل الزي ملسات و أكسسوارات يف عالقتها بالشخصية.

5- املشهد :
يعترب املشهد مرسحية مصغرة ضمن البنية الكربى للعمل، واملرسحية هي جامع عدة مشاهد.

10- أنواع املسارح : 
املرسح الفردي :

بقوم عىل متثيل شخصية واحدة ملجموعة من األدوار، حيث يقوم فرد واحد بعرض املرسحية كلها.ويسمى 

»املونولوج«.

املرسح امليمي :
استعامل الجسد استعاريا يف استنطاق املشاعر و األفكار من دون اللجوء إىل التعبري اللفظي.

مرسح الدمى ومرسح خيال الظل :
موجهان باألساس بقصد تعليمي لألطفال، تكون شخصياتهام يف الغالب كرتونية أو بهلوانية.

 



10

11- اإلخراج املرسحي :
هو تحويل النص املكتوب إىل عرض مشاهد نابضة بالحياة، وهو يعترب كقراءة ثانية أو إعادة صياغة التأليف 

للنص املرسحي. 

واإلخراج هو أساس العمل املرسحي برمته، ومهمته األساسية نقل املرسحية من املكتوب إىل املعروض.

يقوم املخرج برسم الخطوط العريضة لإلخراج، وإعطاء كل ممثل أو دوره حتى يصل إىل الشكل اإلخراجي 

األويل السطحي، ثم يبدأ باإلخراج األعمق. 

مشهدا بعد مشهد.

ثم يف املرحلة التالية يقوم املخرج بتدريب وربط الشخصيات و املشاهد الهامة،.

ثم تأيت مرحلة تكوين الديكورات واختيار املؤثرات الفنية من إضاءة وصوتيات وغريها لتوائم العرض.

 تتلوها مرحلة إختيار املالبس السينوغرافية املالمئة.

املرحلة األخرية من اإلعداد يقوم الطاقم املشارك يف العرض بتدريباته مرفقا بجميع املؤثرات الفنية و املالبس 

املختارة.

 

12– املرسح األخرض: )املرسح البيئي للطفل(
يحمل نفس مقومات املرسح، وخصائصه، غري أنه يعالج مواضيع بيئية، وفق محاورها الكربى الطاقات 

املتجددة، التنوع البيولوجي، النفايات، املاء.
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الفصل الثاين 

 

الجانب التطبيقي :

متهيد :

العمل املرسحي هو كالبناء، حيث نبدأ بوضع القواعد و األسس، ثم نرع يف عملية البناء.
ويعد التحضري النفيس لألطفال من أهم املراحل.

حيث نعمل عىل غرس الثقة و ترسيخها يف نفسية الطفل، ، وحب املرسح.

 كام نسعى إىل تكوين مجموعة متكاملة من األطفال » روح املجموعة« مبنية عىل أساس الحب واإلحرام، 

مام يساهم يف التغلب عىل العراقيل املادية و املعنوية، التي قد نصادفها خالل العمل املرسحي.

* يتم تقسيم العمل املرسحي مع األطفال إىل حصص، حسب الظروف الزمانية واملكانية، ولكن يجب مراعاة 

التسلسل املرحيل.

1- الحصة األوىل :
املدة : من ساعة إىل ساعتني  •

املكان : القسم، قاعة املطالعة.  •

الوسائل البيداغوجية :
- طاولة كبرية

- كناش لكل طفل

- أقالم للكتابة

- كرايس
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ملخص الحصة :
- لقاء مبارش مع األطفال ) مائدة مستديرة(

- تعارف ) األسامء، العمر، الهواية، اإلهتاممات (

- التعرف عىل اإلختالفات الشخصية، والفروق الفردية

- عمل بيداغوجي لتحضري ألطفال من الناحية النفسية.

سري الحصة :
لقاء التعارف

- كل تلميذ » طفل« يعرف بنفسه، اإلسم، السن، املستوى الدرايس، الهواية، اإلهتاممات

- مينح كل طفل الوقت الكايف، للتعريف بنفسه أمام اآلخرين، ويطلب من الباقي اإلهتامم، واإلصغاء، 

وإحرام الزميل.

نطرح أسئلة إستفزازية حتى نسمح للطفل باملشاركة و التعبري عن آرائه وتجاربه

مثال :

- هل سبق وأن شاركت يف مرسحية ؟
الطفل يعرض تجربته الشخصية وانطباعه حول املرسح أمام الزمالء مام يفتح املجال لــ :

- التعريف باملرسح

- نشأته

- خصائصه

- الديكور، خشبة املرسح، املمثلون، النص املرسحي، املرسح البيئي )األخرض(
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العمل البيداغوجي :
- اإلطالع عىل اإلستعدادات الشخصية ، وقابلية كل تلميذ لخوض التجربة املرسحية.

- يصعد كل تلميذ إىل الخشبة، ويؤدي دورما 

- يعرف بنفسه

- دور بسيط » الشجرة، حيوان، حرة...(.

مثال : أنا الشجرة أوراقي خرضاء، جذعي بني...إلخ

عملية التقييم :
لخوض التجربة املرسحية، يجب أن تتوفر يف الطفل عدة عوامل :

- نفسية

- جسدية »جسمية«

- لغوية

وتصنف مجموعة األطفال إىل ثالث فئات

الفئة األوىل :
فئة مؤهلة للعمل املرسحي »أدوار رئيسية« 

العوامل :
نفسية :

 طفل مندفع، واثق من نفسه، حضور شخيص، منفتح إجتامعيا.

لغوية :

 التكلم و التحدث بصوت مرتفع ومسموع

طالقة اللسان، وكيفية أداء الحروف«لغة مفهومة«

- جسدية : 

التعبري باإلشارات والحركات الجسدية.

النشاط، الحركة، الحيوية.
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الفئة الثانية :
فئة قابلة للتأهيل »أدوار ثانوية«

بسبب حاجز الخوف، أو إنعدام الثقة بالنفس، ميكن أن تحرر هذه الفئة، بالتشجيع واملامرسة املرسحية.

تسند إليها أدوار ثانوية

 الفئة الثالثة :
نفسية :

 إنعدام الثقة بالنفس

الخجل الكبري و اإلنطواء

لغوية : 

مصاعب لغوية يف النطق

جسدية :

 فقدان النشاط و الحيوية

من املستحسن لهذه الفئة :
- عقد لقاء تشاوري مع األولياء

- مساعدة نفسية ، أو إجتامعية.

الحصة الثانية :  -2
املدة : من ساعة إىل ساعتني

املكان : القسم، قاعة املطالعة

ملخص الحصة :
- تركيز وتجميع األفكار

- تحديد املحور الرئييس للنص »عنوان النص« و املحاور الثانوية

- الربط املنطقي بني األفكار» إنشاء نص خام «
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- كتابة أولية للحوار »الشخصيات« باستعامل الخيال و اإلستناد عىل النص الخام

- بناء النص املرسحي

- توزيع األدوار

- قراءة النص مع التصويب اللغوي

- حفظ النص وترسيخ األدوار

ميكن أن متدد إىل حصتني كل واحدة منها ساعتني

الوسائل البيداغوجية :
- كتب علمية وبيئية أو دراسية.

- بطاقة بيئية 

- طاولة كبرية

- كرايس

- كناش لكل طفل، أقالم كتابة.

سري الحصة :
ملدة 45 دقيقة إىل ساعة وربع

- مينح كل طفل كتاب بيئي »كتيب« أو بطاقة بيئية.

- يطلب من كل طفل كتابة ملخص حول املوضوع

- يطلب من كل طفل أن يحول النص إىل أسلوب املتكلم »أنا ، نحن«

مثال : أنا األسد أعيش يف الغابة

نحن الحيوانات األليفة نعيش مع اإلنسان..

- يطلب من كل أن يصعد لخشبة املرسح ، ويؤدي دور النص الذي كتبه

- يقوم املؤطر بجمع النصوص، ويعمل عىل الربط بينها عىل شكل حوار مرسحي مع إرشاك التالميذ يف 

الصياغة اللغوية واألدبية.

كام ميكن للمؤطر أن يحرض نصا مرسحيا مسبقا، ويقوم بتوزيع األدوار عىل التالميذ.

- يطلب من كل تلميذ حفظ الدور جيدا، وقراءته عدة مرات . مع التصويب اللغوي واألديب.



16

3- الحصة الثالثة :
املدة : من ساعتني ونصف إىل 3 ساعات.

 ميكن أن تقسم إىل حصتني مدتها ساعة ونصف.

املكان : القسم، قاعة املطالعة
- إعداد الديكور واألكسسوار والربوفات

الوسائل البيداغوجية :
- كرتون، أوراق الرسم، أقالم، ألوان، غراء، مقص، مالبس قدمية ونظيفة، أوراق ملونة، أشغال يدوية.

سري الحصة :
- قراءة النص املرسحي من طرف املؤطر

- تحديد األدوار والشخصيات

- تحديد نوع الديكور واألزياء »بسيطة«

- يقوم التالميذ بالرسم عىل األوراق البيضاء،  الكرتون، يتم إعداد ديكور عام »بسيط«

إعداد األكسسوار واألزياء :

املدة : من 45 دقيقة إىل ساعة وربع.
- ميكن إستعامل أزياء و مالبس للتمييز بني الشخصيات

- ميكن كتابة إسم الشخصية، أو وضع صورة ، أو رسم، ويربط حول جسم الطفل. 

- تشكيل األقنعة باستعامل األوراق امللونة، ورسومات األطفال.

مثال : تشكيل قناع طائر، أو فراشة. 

الربوفات و التمثيل املرسحي :
- يقوم التالميذ بوضع الديكور،وإلصاق الرسومات املعربة.

- إرتداء األقنعة واألزياء.

- بداية التامرين املرسحية، ميثل كل تلميذ دوره مبساعدة املؤطر.
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- يقوم املؤطر بعملية التصويب اللغوي وتحديد كيفية التعبري الجسامين و الجسدي، إليجاد التناغم 

املطلوب.بني الكلامت و الحركات.

- مينح للطفل املجال لإلرتجال »الخروج عن النص«، أو التعبري الجسدي حسب اإلستطاعة.

5- الحصة الرابعة :
- التحضري يف الكواليس، ووضع الروتوشات األخرية عىل العمل املرسحي.

- تحضري الديكور

- تزيني قاعة العرض، وتحضري الفضاء املرسحي.

- لبس األزياء، ووضع األقنعة.

- عرض أويل أمام املؤطر مع إبداء املالحظات و التصويبات.

- بداية العرض املرسحي.

- يقوم املؤطر بتنظيم دخول املمثلني حسب التسلسل الدرامي.

- مرافقة ومتابعة العرض مع إبداء اإلرٍشادات »الشفوية واإلشارية« 

- نهاية العرض املرسحي.

- خامتة :
بعيدا عن الضغط اليومي للدراسة، و الروتني املدريس. 

ميثل املرسح األخرض فضاء حر للطفل. و عامل مهم جدا يف تنمية القدرات النفسية والجسدية للطفل، مام 

سينعكس إيجابيا عىل تحصيله العلمي والدرايس، وعىل الناحية األخالقية للطفل ألنه سيتعلم التمييز بني 

الضار والنافع بني الخري و الر.

 كام يساهم يف ترقية الحس اإلجتامعي إذ يسمح للطفل بنسج عالقات صداقة وعمل مع تالميذ ال يدرسون 

يف قسمه.

يبقى املرسح تجربة مفيدة و محبوبة لألطفال، إنه مالذهم ومنربهم، وعاملهم املفقود.
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